
   
 
 
 
 
Educació Infantil  
 
 
Planifiquem aquesta etapa basant-nos principalment en la motivació, un 

element imprescindible en els primers anys d’aprenentatge. 
 
 La guia del curs ve donada per una programació didàctica, un quadernet de tasques i 
un cd adaptats als grups d’edat o cursos i està envoltada de multitud d’activitats 
paral·leles, cançons, jocs, rimes, contes...  un munt de coses més que fan que els nenes 
i nens s’ho passin bé mentre aprenen anglès. Treballarem en l’anglès i en anglès amb 
l’objectiu d’aconseguir una sèrie de fites concretes: 
 

- Oferir una diversitat d’estímuls, una interacció dinàmica i una didàctica molt 
suggerent. 

 

- Crear un ambient de comunicació, un espai organitzat i estructurat que 
sigui estimulant i convidi a la participació. 

 

- Alternar activitats de ritme, dirigides, no dirigides i lliures, intel·lectuals, 
de moviment o manipulatives, adequant-les a cada situació dels infants. 

 

- Establir normes de funcionament que permetin al grup d’infants una 
convivència agradable i un ampli marge d’actuació a partir del respecte. 

 
 
Tot això a través d’activitats,  que es combinen cada dues setmanes amb els projectes 
mensuals i les celebracions mensuals de festivitats anglosaxones (Halloween, 
Thanksgiving Day, Christmas, St.Valentine’s Day, St.Patrick’s Day, Aprils Fool Day, Arbor 
Day,  per a treballar en anglès mentre aprenem i ens ho passem molt bé. 
 
Durant el curs farem una reunió de grup amb el professor/professora, (Octubre per a 
P·3 i al Novembre P-4 i P-5) on les famílies reben un document amb els objectius del 
curs, una jornada de portes obertes i finalment el Festival de Fí de Curs a finals del mes 
de Maig. 
 
També s’entregaran informes trimestrals ( Desembre, Març i Juny )  així com un resum 
o Term Chart que serà un compendi de tot el que els alumnes han estat treballant 
durant el trimestre. 
 
 
 
 



   
 
 
 
Educació Primària  
 
 
 

Amb aquests grups d’edat treballem vers amb els mateixos objectius que en el Primer 
Cicle però enfocant les sessions vers la complementació i ampliació de la llengua 
anglesa.         
 
Una programació específica en cada grup/curs ens guiarà, juntament amb el llibre 
d’activitats,  ens faran començar a  potenciar totes les qualitats i habilitats en la 
llengua o “skills” en les vessants de la comprensió i l’expressió oral (1er i 2on) i també 
en quant a lectura i escriptura a partir de 3er EP. 
 
La realització d’aquestes activitats anirà lligada als Mega-Projects, o projectes de 
treball lligats a diferents àmbits de la vida quotidiana on interaccionaran amb l’escola, 
els esports, la cuina, els amics, el cinema, internet, els hobbies... amanit amb un ampli 
ventall d’ingredients paral·lels. Crearem i ens recrearem amb petites representacions 
teatrals i situacions comunicatives,  “celebracions escolars”  anglosaxones com 
Halloween, Thanksgiving Day, St Valentine’s Day, St.Patrick, Easter, April Fools’ Day, 
Arbor’s Day, i molts altres que treballarem en forma de projectes i sobre els que 
reflexionarem a les nostres sessions. 
 
El nostre objectiu, aconseguir que els nostres alumnes arribin a la fi del Cicle Superior 
acostumats a parlar, sentir, opinar, crear i pensar sobre qualsevol tema, idea o 
concepte EN ANGLÈS sense que això representi cap mena de problema i amb la idea 
que el fet d’arribar fins aquí ha estat quelcom divertit.  
 

Durant el curs farem una reunió de grup amb el professor/professora, on les famílies 
reben un document amb els objectius del curs i finalment el Festival de Fí de Curs a 
finals del mes de Maig. 
 
També s’entregaran informes trimestrals ( Desembre, Març i Juny )  així com un resum 
o Term Chart que serà un compendi de tot el que els alumnes han estat treballant 
durant el trimestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 

 

“LET’S SPEAK ENGLISH! “  
 

L’activitat “ Let’s speak English!” va dirigida als alumnes de 5è i 6è que volen millorar 
específicament la capacitat comunicativa en anglès. En un entorn lúdic i distès, amb 
contes, jocs, dinàmiques de grup, els participants milloren la seva capacitat per 
expressar-se amb fluïdesa a banda de millorar la comprensió oral. Sense estar pensat 
en exàmens, deures, exercicis… dediquem tot el temps a l’elaboració del diàleg en 
contexts d’aplicació immediata.  

Les classes de conversa en anglès tenen un plantejament diferent, que és el de fer 
servir l’ idioma com una eina per a la comunicació eficaç d’idees i missatges. L’objectiu 
principal és capacitar els alumnes perquè la seva conversa sigui més complexa, 
correcta i variada, amb un missatge més coherent i perquè sàpiga respondre amb 
naturalitat i mantenir i desenvolupar converses en funció del seu nivell i de la seva 
edat. 

L’activitat està pensada per ser realitzar en horari de tarda i sessions  d’una hora i 
mitja a la setmana amb grups reduïts (ràtio de 6/8 nens/nenes per grup ) i amb 
professors nadius. 
Es farà una reunió al inici del curs per a explicar-ne els objectius i hi haurà un informe 
trimestral de progrés. 
 
  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


